
 

 

 تعالیباسمه

 های پژوهشی ها و طرحنامهفراخوان حمایت از پایان

جانبه کشورهاست و توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی هر ترین الزامات در تحقق پیشرفت و توسعه همهپژوهش یکی از اساسی

پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه پایدار  درواقعکشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود، 

ورزی کرمانشاه و مراکز آید. به همین دلیل در راستای ایجاد تعامل میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشامی به شمارهر کشور 

ها و تشویق دانشجویان به انجام تحقیقات و گیری از توان و ظرفیت بالقوه دانشگاهمنظور بهرهاین اتاق بهاز سوی دانشگاهی، 

های دانشجویان تحصیالت نامهپایان های پژوهشی واستان، از طرح ازیموردن علمیهای کاربردی در راستای توسعه پژوهش

 آید.می به عملتکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( حمایت 

 های پژوهشی:ها و طرحنامهضوابط حمایت از پایان
نامه خود انیکنند و تاکنون موضوع پایم لیتحص یتخصص یارشد و دکترا یکارشناس یلیکه در مقطع تحص یانیتمام دانشجو -1

مند فراخوان بهره نیا یها تیحماآن در دانشگاه از  بیو تصو اتاقموضوع از  هیدییپس از اخذ تأ توانند یم، اند نکردهرا انتخاب 

 .گردند

 محورهای پژوهشی عناوین و توسط استاد راهنما و یا دانشجو با توجه به بایستهای پژوهشی میها و طرحنامهموضوع پایان -2

های سامانه مرکز مطالعات و پژوهشزال را از وانتخابی فرم پروپموضوع انتخاب شود و دانشجو موظف است بر اساس  مصوب اتاق

دریافت کرده و پس از تکمیل آن  http://edu.krccima.irاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه به آدرس  اقتصادی

سال نمایند. را info@krccima.irاین اتاق به آدرس دبیرخانه نهایی دانشگاه برای  تأییدبا نظر اساتید راهنما و مشاور پیش از 

، مشروط به تأییدگیرد. مراتب مبنی بر فنی مورد ارزیابی قرار می به لحاظمطرح و شورای پژوهشی اتاق اولیه در  پروپوزال

 رسد. میبه اطالع دانشجو  دییتأ عدمات یا اصالح

 محورهایعناوین و راهنما است که در  دیاسات ایو  انیمدنظر دانشجو یشنهادی، چنانچه موضوعات پاتاق تیمأمور یدر راستا -3

 به شورای پژوهشی اتاقدر  یپس از بررس جهیارسال شود. نت اتاق نیبه ا یکتب صورت به نیمصوب منعکس نشده؛ عناو یپژوهش

 نحو مقتضی به مجری اعالم خواهد شد.

 باشد:می ریروند کار به شرح ز ند،یاقدام نما پژوهشی و طرح نامهانیاز پا تیحما یمستقل برا صورت به انیچنانچه دانشجو -4

 یدکتر هایاز رساله تیو مبلغ حما الیر ونیلیم 20تا  الیر ونیلیم 10 نیب ارشد یکارشناس هاینامهانیاز پا تیمبلغ حما -4-1

طورح   تیو فیبسته به موضووع و ک  یتیرقم حما در خصوص یرگیمی. تصمباشدیم ریمتغ الیر ونیلیم 40تا  الیر ونیلیم 30 نیب

 مندرج در آن پرداخت صورت خواهد گرفت. طیاست که پس از عقد قرارداد و برابر شرا اتاق ازیو ن یشنهادیپ نامه

انود. )مشوروط بوه تصوویب پروپووزال در شوورای       هایی است که هنوز به مرحله دفاع نرسیدهنامهحمایت مالی مشمول پایان -4-2

 پژوهشی اتاق(.

 اتواق اعوالم   ایون کار را به  شرفتیمندرج در قرارداد، گزارش پ طیپروپوزال، دانشجو موظف است مطابق شرا بیپس از تصو -4-3

 انجام شود. ایمرحله هایو موافقت ناظر طرح؛ پرداخت یادار ندیفرا یکند تا بعد از ط
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سوتاد راهنموا   اکه  صورت خواهد بود نیبه ا شوندیاعالم م این اتاقراهنما به  دیکه از طرف اسات هایینامهانیپا بیتصو ندیفرا     -5

هر کار را  شرفتیپروژه نظارت و گزارش پ شرفتیمندرج در قرارداد ناظر، طبق شرح خدمات مصوب بر پ طیالزم است مطابق شرا

 یعنو ی منوط به موافقت استاد راهنما، ناظر  و متعاقبوا  کارفرموا   ایپرداخت مرحله در ضمن. دیاعالم نما اتاق نیبه ا بار کیماه  سه

 .است اتاق

 یدستاوردها یو معنو یفکر تیبرخوردار باشد و مالک گرید یو خصوص یسازمان و نهاد دولت چیه تیاز حما دینبا نامه انیپا -6

 و دانشگاه خواهد بود. اتاقآن متعلق به 

 باشد. اتاقتوسط  شده اعالم یها تیاولوبوده و منطبق با  دیجد دیبا نامه انیپاموضوع  -7

 .سال است 1ارشد حداکثر  یسال و کارشناس 2حداکثر  یدکتر انیدانشجو یبرا اتاقبه  نامه انیارائه پا یمجاز برا زمان مدت -8

 .دیارائه نما اتاق هیچاپ در نشر منظور بهپروژه گزارش مدیریتی از  کیدانشجو موظف است  -9

 .شود یانجام م اتاقشورای پژوهشی توسط  یمال تیحما قیدق زانیدر مورد م یریگ میتصم -10

منظور، دانشجو موظف  نی. بدشود یم یبه دانشجو معرف اتاق شورای پژوهشی یناظر طرح از سو ،شروع پروژه یدر ابتدا -11

کار را به ناظر پروژه ارائه و در جلسات  شرفتیگزارشات پ ،یا مرحلهو ارسال گزارشات  قیتحق یاجرا یبنداست طبق جدول زمان

 شرکت کند. یهماهنگ

کان لم  صورت نیانامه خود دفاع کند و در غیر شد که دانشجو با موفقیت از پایانحمایت مالی فقط در صورتی انجام خواهد  -12

 گردد.یکن تلقی می

 ناظر و کارفرما منعقد خواهد شد منعکس است. ،یمجر نیکه ب یپروژه در قرارداد یموارد مرتبط با نحوه اجرا ریسا -13

 :ازیموردنمدارک 
 مصوب توسط دانشگاه یدانشجو و اعالم موضوع انتخاب یبر معرف یمبن لیارائه نامه دانشگاه محل تحص -1

 داک(ایران برگه) ها/رساله نامه انیپاعدم مشابهت موضوع با سایر  تأییداصل برگه  -2

 /رساله دکترینامه انیپادفاع پروپوزال  جلسه صورتاصل برگه  -3

 یصفحه اول شناسنامه و کارت مل ،ییدانشجو کارت ریتصو -4

 فرم پروپوزال wordفایل  -5

 فرم تقاضانامه  -6

 نامه درخواست -7

 مراحل پذیرش:
نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری طرح پژوهشی/پایان پروپوزال wordفایل  و فرم تقاضانامه نامه درخواست، ارسال و لیتکم -1

 info@krccima.irبه این اتاق به آدرس 

 بازرگانی اتاق پژوهشی یتوسط شورا زالوروپاولیه پ تأییدو  یفن یابیارز -2

 بازرگانینهایی پروپوزال توسط ریاست اتاق  تأیید -3

 info@krccima.irبه آدرس  و تعیین مبلغ حمایتی نهایی پروپوزال تأییدپس از  شده در بند قبل()اشاره مدارکسایر  ارسال -4
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